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A tengerészeti munkaügyi egyezmény végrehajtásáról szóló 2009/13/EK 

tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra 

háruló kötelezettségek ***I 

Az Európai Parlament 2013. október 8-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség 

Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók 

Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján 

kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról 

szóló 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti 

államokra háruló kötelezettségekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság által a Parlament és Tanács elé terjesztett javaslatra 

(COM(2012)0134), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C7–0083/2012), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 11-i véleményére1, 

– a Régiók Bizottságával való konzultációt követően, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. június 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Közlekedési 

Bizottság véleményére (A7-0037/2013), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot2; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

                                                 
1  HL C 299., 2012.10.4., 153. o. 
2  Ez az álláspont lép a 2013. március 13-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott 

szövegek, P7_TA(2013)0080). 



Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



P7_TC1-COD(2012)0065 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. október 8-án került 

elfogadásra a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak 

végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről 

szóló 2013/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 2013/54/EU irányelv.) 

 


